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 هىفمبر،  جم طبط 04لخىطيح آلياث جىفير الخدزجاث الصىىيت املكيفت واملعدلت بما يخماش ى والزمً املخاح خاصت بعد جأخير الدخىل املدزس ي إلى غايت 

حعديل املمازشاث الصفيت و  اقتراحاث ل في  الخدزجاث الصىىيت املكّيفت واملعدلت  و جخفيف املظامين عىد الاقخظاء و التي جخم في القصم حظىزياالخعلماث

اعخماد ممازشاث ال صفيت بما يدىاشب والحجم الزمني املخاح للدزاشت وفق املخططاث الاشخثىائيت لخىظيم الخمدزس،  مع الحسص على طمان جىفير أكبر قدز 

 .ممكً  مً املىاهج الخعلميت 

 :جىجيهاث لخعديل املمازشاث البيداغىجيت الصفيت-

 .عدم الاعخماد على العمل الجماعي خالل ألاوشطت الصفيت  -1

 . الاشخغىاء نهائيا عً الخجسيب و اشدبداله بعسض صىز أو زشىماث -2

 .اشخغالل الكخاب املدزس ي- 3

 :آلياث جىفير ومخابعت الخعلم عً بعد-

 . جخلخص اليشاطاث عً بعد في جحظيراث للحصص الخعلميت ومحاوالث ذاجيت لبىاء الخعلماث -1

 (الزوم أو في القصم) املخعلمين املىجزة عً بعد حصب إلامكاهياث املخىفسة أعمالمساقبت -  2

الخحظير املصبق لألوشطت  و مساقبتها بحيث يكىن الخحظير باالعخماد على ألاوشطت املقترحت جحدد فيها الخعليماث والصىداث مً طسف ألاشخاذ أو الكخاب – 3

 .املدزس ي

  :جىجيهاث لعمليت الخقىيم-

 فسوض منزليت جثمً بمالحظاث وليض عالماث مع جىجيهاث للخصحيح الراحي -1

 . املعالجت البيداغىجيت في القصم بجصحيح الفسوض والامخحاهاث والخقىيم املسحلي للكفاءةيدبع  -2

 .إمكاهيت اشخعمال بعع الخطبيقاث السقميت للخقىيم- 3
 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يةٌة  اإلراد والحركة الواعي اإلحساس في العصبي الجهاز دور:   المجال التعلمي

الحجم الساعي 
 للتعلم عن بعد

 التعلمات الممكن تناولها عن بعد
 

 الوحدة التعلمية الحجم الساعي التعلمات التي تم االستغناء عنها استثناءا

 المقرر االستثنائي

 
 

  

 

 تحذف كل الوحدة
 المنعكس العضلي  

 التوازن الغذائي و األداء الجيد لوظائف العضوية :   المجال التعلمي

الحجم الساعي للتعلم 
 عن بعد

 التعلمات الممكن تناولها عن بعد

 
التعلمات التي تم االستغناء عنها 

 استثناءا

 الحجم الساعي

 االستثنائي الوحدة التعلمية
 

 المقرر

 التغذية و التوازن الغذائي  تحذف كل الوحدة  

  ج م آ1: علوم الطبيعة والحياة     المستوى : المادة



  ج م آ1 ـ 2020/2021المخطط السنوي اإلستثنائي ـ 

 

 سنة الدراسية الاألسبوع من أهداف التعلم

 ٌحدد نمط و مقر اإلحساسات الواعٌة و ٌقدم تعرٌف لإلحساس الواعً و الحركة اإلرادٌة

  من نوفمبر2األسبوع 

  من نوفمبر3األسبوع 

  من نوفمبر4األسبوع 

  من ديسمبر1األسبوع 

 ٌحدد موضع مختلف السطوح الحسٌة و الحركٌة على القشرة المخٌة

  من ديسمبر2األسبوع 

  من ديسمبر3األسبوع 

  من ديسمبر4األسبوع 

 ٌحدد الطرق العصبٌة لإلحساس الواعً و الحركة اإلرادٌة

  من جانفي1األسبوع 

  من جانفي2األسبوع 
  من جانفي3األسبوع 

  من جانقي4األسبوع 

  من فيفري1األسبوع  عطلة الشتاء

 ٌحدد النشاط الدوري للمبٌض و تأثٌره على الدورة الرحمٌة

  من فيفري2األسبوع 

  من فيفري3األسبوع 

  من فيفري4األسبوع 

  من مارس1األسبوع  اختبارات الفصل األول

  من مارس2األسبوع  تصحيح اإلختبار



  من مارس3األسبوع  عطلة الربيع

  من مارس4األسبوع  (تابع )ٌحدد النشاط الدوري للمبٌض و تأثٌره على الدورة الرحمٌة 

 ٌحدد مفهوم الهرمون و الغدد الصماء

  من أفريل1األسبوع 

  من أفريل2األسبوع 

  من أفريل3األسبوع 

  من أفريل4األسبوع 

 ٌتوصل إلى تأثٌر الغدة تحت السرٌرٌة النخامٌة على الغدد الجنسٌة

  من ماي1األسبوع 

  من ماي2األسبوع 

  من ماي3األسبوع 

  من ماي4األسبوع 

  من جوان1األسبوع  مراجعة

  من جوان2األسبوع  اختبارات الفصل الثاني للسنة الثالثة

  من جوان3األسبوع  اختبارات الفصل الثاني 
 

 


